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Aneks nr 3 z dnia 08.08.2022 r.   

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 
w zadaniu 6 – ROZWÓJ KADRY DYDAKTYCZNEJ  

- realizowanym w ramach projektu „Zintegrowany program kształcenia z wykorzystaniem 
innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” 

 
Wprowadza się następujące zmiany:  
 

1) § 2 ustęp 7 przyjmuje następujące brzmienie: 
 

Weryfikacja zobowiązań dydaktycznych zdobytych w trakcie szkolenia/szkoleń będzie 
prowadzona w oparciu o: 
- zmodfikowane sylabusy przedmiotów (za modyfikację sylabusów odpowiedzialni będą 
Kierownicy jednostek) lub 
- Zaświadczenia o przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem kompetencji 
dydaktycznych nabytych w trakcie szkolenia (załącznik nr 4 do Regulaminu) podpisane przez 
Kierownika jednostki. 
 

2) W §2 ustęp 11 po dotychczasowej treści dopisane zostają podpunkty 11.14, 11.15o 
następującej treści: 
 
11.14 Szkolenia z zakresu metod postępowania z tkankami miękkimi 
1. Wsparciem zostanie objęta kadra dydaktyczna WL UMB, która będzie prowadziła zajęcia 
na kierunku Lekarsko – Dentystycznym.  
2. Zrealizowane zostaną dwa szkolenia: 
a) „Szkolenie z zakresu postępowania z tkankami miękkimi przy zabiegach augmentacji kości” 
– planowana liczba uczestników – 6 osób  
b) „Zarządzanie tkankami miękkimi w strefie estetycznej” – planowana liczba uczestników – 2 
osoby 
3. Szkolenia dwudniowe o charakterze otwartym. 
4. W ramach szkolenia uczestnikom zostaną pokryte koszty dojazdu, noclegów oraz diet. 
 
11.15 Szkolenie „Indywidualny kurs nauczycielski - Mistrzowska preparacja pod uzupełnienia 
stałe wykonywane w technikach CAD/CAM z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów” 
 
1. Wsparciem zostanie objęta kadra dydaktyczna WL UMB, która będzie prowadziła zajęcia 
na  kierunku Lekarsko – Dentystycznym.  
2. W szkoleniu weźmie udział 10 osób.  
3. Szkolenie pięciodniowe trwające 40 godzin dydaktycznych.  
4. W ramach szkolenia uczestnikom zostaną pokryte koszty dojazdu oraz przyznane 
stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania. 

 
3) W Załączniku nr 3 zmienia się treść  punktu 1) na następującą: 

- bez uzasadnionych przyczyn nie podejmę szkolenia, przerwę szkolenie lub opuszczę więcej 
niż 40 % zajęć 

 
Mając na uwadze powyższe zmiany, wprowadza się tekst jednolity, który stanowi załącznik do 
niniejszego Aneksu. 


